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1] കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ വൈദ്യുതി ഡിമാന്റ് 

എത? 

പ്രതിദിനം 160--170 ലക്ഷം യൂണിറാണ് ഇന്നത്തെ ഡിമാന്റ് . 

വയറിങ്ങ്” കഴിഞ്ഞ” കണക്ഷന് അപേക്ഷിച്ചവര്ക്കൊക്കെ കണ 

ക൦ഷന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കില് ഇത് 180-190 ലക”ഷം യൂണിററായി 

വര്ധിക്കും. അതായത് (പ്രതിവര്ഷം ഏതാണ്ട് 650-670 കോടി 

യൂണിററ് . 

2 ഇന്നത്തെ ഉല്പാദനശേഷി എത? 

ഏതാണ്ട് ൭00 കോടി യൂണിററ് എന്ന് പറയാം. എന്നാല് ജല 

വൈദ്യുതിയെ മാത്രം ആ(്രയിച്ചുള്ളതാകയാല്, ഇത” മഴയെ ആശ്രയി 

ച്ചിരിക്കും. കാലവര്ഷം പിഴച്ചില്ലെങ്കിലത്തെ കണക്കാണിത്. കാല 

വര്ഷം പിഴച്ചാല് ഇത് പകുതിയായി പോലും ചുരുങ്ങാം. ഉദാഹരണ 

ത്തിന് ഈ വര്ഷം (1987-88) ഏതാണ്ട് 350 കോടി യൃൂണിറരിലധികം 

ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കറുറവാണ് . 

3 ഈ നൂററാണ്ട് അവസാനമാകൂമ്പോഴേക്കും (പതി 
ക് ഷിക്കുന്ന ഡിമാന്റ് എദ്രത? 

രപതിദിനം ഏതാണ്ട്” 600 ലക്ഷം യൂണിററ് . പ്രതിവര്ഷം ഏതാ 
ണ്ട് 2100 കോടി യൂണിററ് . 

4 എങ്ങനെയാണ് വരുംകാലഡിമാന്റ കണക്കാക്കു 
ന്നത്? 

പല മാരഗശ്ങഠംസ്വീകരിക്കുന്നു മുന്കാല അനു ഭവങ്ങളില്നിന്ന് 
ഒരൂ ശരാശരി വര്ധനനിരക്ക് കണക്കാക്കി അതിന്െറ അടിസഥാനത്തി 
ലാകാം. ഭാവിയില് ആസൂധ്തിതമായ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയുടെ അടി 
സ്ഥാനത്തില് അത് സാധ്യമാക്കാന് ആവശ്യമായ വൈദ്യൃതി കണക്കാ 
ക്ഖി ക്കൊണ്ടാകാം. വിവിധങ്ങളായ വൈദ്യൃതോപഭോഗമേഖലകളില് 
ഓഠോന്നിന്െറയും ഡിമാന്റ്” വര്ധന നിരക്ക്” കണക്കാക്കി അതിന്െറ 
അടിസ് ഥാനത്തിലാകാം. (പത്യക ഷസര്വേകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തി 
പുൃധമാകാം . 

5 എരതകണ്ട് വിശ്വസനീയമാണ് ഈ മതിപ്പുകള്? 

ഒട്ടൊക്കെ വിശ്വസനീഷം തന്നെയാണിലപ. വിപിധ ഏജന്സി കഠം 
വിവിധ രീതികളില് തയ്യാറാക്കിയ മതിപ്പുകളെല്പാം തന്നെ 10 ശതമാന 



റ. 

ത്തിലധികം പരസ്പരവ്യത്യസ് തങ്ങളല്ല എന്ന് കാണുന്നു. ഡിമാന്റി 

ലുള്ള ഷയഥാര്ഥവളര്ച്ച, അത് തൃപ'തിപ്പെടുത്താനായി ചെയ്യുന്ന (ശ്രമ 

ത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പ്രേഷണ-വിതരണ സംവിധാനങ്ങഠം ഏർപ്പെ 

ടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കില്, കണക്ഷന് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കില്, ഡിമാന്റ് 

വര്ധിക്കില്ല! എന്നാല് ആവശ്യക്കാര്ക്ക് മുഴുവന് കണക“ഷന് കൊടു, 
ക്കാന് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കില്, എല്ലാ സന്ദരഭങ്ങളിലും മതിച്ചതിനേ 

ക്ഖാഠം കൂടുതല് വേഗത്തില് ഡിമാന്റ് വര്ധിക്കുന്നതായാണ് അനുഭ 

വം കാണിക്കുന്നത്. 

കൊല്ലം വൃത്ൃസ്തമതിപ്പുകഠം--കോടിയുൂണിററ് 

] ॥ 11 1 ഴ് 

1985-80 6/4 ൭04 ൭1 / 603. 643 

1990-91 966 812 840 924 ൫94. 

1 995 -96 1385 107 1344 1310 1508 

1200-2001 19917 2105 4൧190 2090 2218 

6 കേരളത്തില് ഇന്നുള്ള വൈദ്യുത നിലയങ്ങള് ഏവ? 

അവ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയ്യെത? 

യഥാവിധി കാലവര്ഷവും തുലാവര്ഷവും ഉണ്ടായാല് മാത്രമേ, 

(പതീക്ഷിത ഈര്ജം ലഭ്യമാകൂ. മഴ കൃൂടിയാല് ജലസംഭരണികഠം കവി 

ഞ്ഞൊഴുകറും (ഇടുക്കിയൊഴികെ); കുടൂതല് വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പി 

ക്കാന് പറഠില്ല. മഴ കുറഞ്ഞാലോ, 3ല സംഭരണി നിറയില്ല; വൈദ്യൂു 

തി ഉല്പാദനം കുറയും. 

നിലയഷം ശക്തി ഗ്ന ഈര്ജം കോ.യൂൂ 

പള്ളിവാസല് 37.5 28.4 

ചെങ്കുളം 39.0 18.2 

നേരിയമംഗലം 45.0 23, 7 

പന്നിയാര് 30.0 14.8 

ഇടുക്കി 80.0 201.5 

% ഇടമലയാര് 75.0 32. 1 

പെരങ്ങല്കുത്ത' 32.0 17.0 

ഷോളയാര് ൭൪.0 29.39 

കറുററ്യാടി 5.0 24.8 

ശബരിഗിരി 300.0 121. 

ആകെ 1476.5 005. 1 

ഇടുക്കിയില് രൃ 130 എസി ജനറേററര് കൂടി സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്. ഇടമല 

യാറില് കുറച്ചു കൂടി റിട്ട യ വര് റ്റെണ്ട്. 



ളി 

7 പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദധതികള് ഏവ? 

പേര് 1 കോ.യൂു 

കരു ററ്യാടി ആഗ് : ------- 17.5 

ഇടുക്കി 11 ---- 37.6 

ശബരി ആഗ : - 12.5 

കക്കാട്” 30 26.2 

കല്പട 10 4.8 

ലോവര്പെരിയാര് 180 40.2 

ആകെ 240 147.9 

ഇതില് ആദ്യത്തെ മറുന്നെണ്ണും 1990 ൯ പുര്ത്തിയായേക്കും . 

പിന്നത്തെ മൂന്നെണ്ണം 1992-93 ന് മുമ്പ് പൂര്ത്തിയാകുറുമെന്ന് 

(പതീക്ഷിക്കുക വയ്യ. 

8 ക്രേന്ദ നിലയങ്ങളില് നിന്ന് നമുക്ക” അവകാശപ്പെട്ട 
വിഹിതം എ തയാണ്? കിട്ടുന്നത്രെത? 

പേര് 1/1, കോടി യൂണി ററ 

രാമഗുൂണ”ഡം 248 132. 8 

കല്പാക്കം 40 24.9 
നെയ് വേലി 63 34. 

301 191. 

രപതിദിനം 59.5 ലക്ഷം യൂണിററ് വരും ഇത്. രാമഗൃണ് ഡ 
ത്തിന്െറയും നെയ വേലിയുടെയും പണി പൂര്ത്തിയായിട്ടില്ല. 
ഇപ്പ്പോഠം നമുക്ക് (പതിദിനം 35 ലക്ഷം യൂണിററ് വരെ കി ട്ടുന്നുണ്ട് . 
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുതല്ക്കേ ഇത് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കില് ഇടുക്കി. 
റിസര്വോയറില് നമുക്ക് വെള്ളം സംഭരിച്ചു വക്കാമായിരുന്നു. 

9 ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുതിസാധ്യതകള് 
ഏവ? 

രപധാനപ്പെട്ട 138 പദ്ധതി കളാണുള്ളത” 

1.1 കോ. യൂ 

1 അതിരപ്പിള്ളി 120 3൪. 1 
പെരിങ്ങൽകുത്ത് 80 22.൭ 

3 മാനന്തവാടി 240 72.0 
1 മൂന്നാര് 2൭0 79. 7 
ി പുയന്കുട്ടി ൫0 147. 4 
0 പാമ്പാര് 4. 149 



7 ലോ. ശബരിഗിരി 70 34.2, 
കേരളഭവാനി 100 35.0 

9 കേരളബാരാപോഠം 00 21.9 
10 പെരിഞ്ചാന്കൂട്ടി 150 30.0 
11 കേരളപാണ്ടിയന് 70 26.2 
12, പോളത്തിപ്പുഴ 00 21.9 
10 ചാലിപ്പുഴ 00 26.3 

ആകെ 2040 380. 1 

ഇവയില് മാനന്തവാടി , പാമ്പാര്, കേരളഭവാനി , കേരളബാരാപോഴം, 
കേരളുപാണ്ടിയന്, ചോളത്തിപ്പൂ൦എന്നിവ അന്തര്സംസ്ഥാനതര്ക്കമു 
മുഭവയാണ് . (ആകെ 570//, 192 കോ.യറു) പെരിഞ്ചാന്കുട്ടി സാങ്കേ 
തിക്മായി തള്ളപ്പെടും. അതിരപ്പിള്ളി, മൂന്നാര് എന്നിവക്കും സാധ്യത 
കൂറവാണ് (ആകെ 510177, 162. 8 കോ.യു). അവശേഷിക്കുന്നത് 
നാലെണ്ണം (950177, 296 കോ.യൂ). ഇവയില് പൂയന്കുട്ടിയുടെ 
കാരൃത്തില് മാഠരതമാണ” ആവ്യൃശമായ പഠനങ്ങഠംനടന്നിട്ടുള്ളത” .എന്നാല് 
ഇനിയും പണിതുടങ്ങാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പണി തൂടങ്ങി 
യാല് തന്നെ 2000 -ാം മാണ്ടിനുുമുമ്വേ പണി തീരുന്നതല്ല. അതിനാല് 
ഈ നൂററാണ്ടിലേക്ക് ആകെ പ്രതീക്ഷി ക്കാവുന്ന ജലവൈദ്യുതി 
1720 / (635 കോ.യൂണിററ്) മാത്രമാണ്. ക്രേന്ദവിഹിതം കൂടി 
ചേരത്താല് 070 177, (826 കോ.യൂണിററ') ലഭിക്കുന്നു. ആവശ്യ 
ത്തിന്െറ പകുതിപോലും വരില്ല. 

10. ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ 
കാര്യമോ? 

വളരെ പരിമിതമാണ് . പരമാവധി 1900 ൨/ (06 കോ യൂ) നമ്മൂ 

ടെ വൈദ്യതി ക്ഷാമത്തെ നേരിടാന് ഇത് ഒട്ടും മതിയാകില്ല. ഇതിനെ 

പ്പററി ശാസ്(ത-സാങ്കേതിക-പരിസ്ഥിതി കമ്മിററി വിശദമായ പഠനം 

നടത്തിയിട്ടുണ്ട് . 

11. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം തുടര്ച്ചയായി വര്ധിപ്പി 

ക്കാനൊക്കുമോ? യഥാര്ഥത്തില് എത 
വൈദ്യുതി വേണം? 

ര്ച്യായ വര്ധനവ””” എന്നത” ഒരാ കീറാമുട്ടിയാണ് . നൂറും തൂ ൧ ] [! 

ഇരുന്നൂറും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലത്തെ സ്ഥിതിയെയെപ്പററി ഇപ്പോഠം പറ 

യുക വിഷമമാണ് . ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ ശരാശരി വൈദ്യൂതി ഉപ 

ഭോഗം 200 യൂണിററില് താഴെയാണ് . ലോകശരാശരി 2000 യൂണി 

ററില് കൂടുതലാണ് . കനഡ, നോര്വെ, മൂതലായ രാജ്യങ്ങളില് 

ധം ി 

10000 യൂണിറ്റിനു മുകളിലാണ് .നാം ലക്ഷ്യം വക്കേണ്ടത എന്താണ് 7 



ി 

7 

എല്ലാ വീട്ടുകാര്ക്കും വൈദ്യുതി നല്കുക, കൃഷിക്കും വ്ൃവസായത്തി 

നും “വേണ്ട വൈദ്യുതി നല്കുക... ...... ഇതൊക്കെ മിനിമം ത്ത: 

ണ്. വെളിച്ചം ഫാന് എന്നീ മിനിമം ആറ ശ്രൃങ്ങഠംക്കായി ആളൊന്ന ന 

(പ്രതിദിനം 0.5 യൂണിററ് മിനിമം എടുത്താല്തന്നെ പ്രതിവര്ഷം 180 

യൂണിററ് വേണ്ടിവരും. ശരാശരിയെടുക്കുമ്പോരം ആളൊന്നുക്ക് 200 

യൂണിററ് എന്ന് കണക്കാക്കണം . ആധുനിക വൃവസായശാലകളില് 

ഒരു, തൊഴിലാളിക്ക്” ഒരു ദിവസം തൊഴില് ചെയ്യണമെങ്കില് 10 മൂതല് 

1000 വരെ യൂണിററ് വൈദ്യുതി ആവശ്യമായി വരുന്നു. ശരാശരി 50 

യൂണിററ് എന്നെടുക്കുകയൂം മൊത്തം തൊഴില് ശക്തിയുടെ 40 ശത 

മാനമെങ്കിലും (ജനസംഖ്യയുടെ 20 ശതമാനം എന്നെടുക്കാം) വൃവസാജ 

മേഖലയില് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കൃകയം ചെ ഇ. താല്ത 

ന്നെ വ്യാവസാഷിക പ്രതിശീര്ഷ ആവശ്യം 3600 യൂണിററ് (പതിവര് 

ഷം എന്ന് ലഭിക്കുന്നു. കൃഷി, തെരുവുവിളക്ക്, വിനോദം, വിശ്ര 

മം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മററു 

മേഖലകളാണ് . അതായത് , ആധുനിക യുഗത്തില് മനുഷ്യന് സാധ്യ 

മായ മിനിമം സുഖ സാകര്യങ്ങളോടെ എല്ലാവര്ക്കും ജീവിക്കാനാകണ 

മെങ്കില് ശരാശരി 4000 യൂണിററ് വൈദ്യുതിയെങ്കിലും ഒരാരംക്ക് ഒരു 

വര്ഷം വേണ്ടി വരുമെന്ന് എടുക്കാം. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നേടാവു 

ന്ന ഒരു ലക്ഷ്ൃമല്പ ഇത്. ഈ നൂററാണ്ട് അവസാനിക്കുുമ്പോഴത്തെ 

ലക്ഷ്യം 6090-700 ഡൃണിററാണ്. 

12. നഷ്ടം കുറച്ചാല് കാര്യങ്ങള് നടക്കില്ലെ ? 

പ്രേഷണ വിതരണനഷ്ടം ഏതാണ്ട് 25-28 ശതമാനം വരുമെന്നാ 

ണ് കണക്കാക്കുന്നത് . അത് കുറക്കേണ്ടതാണ് . പൂജ്ൃമാക്കാന് പററി 

ല്. 18 ശതമാനംവരെ ആക്കി കൃറ ദെന് പററുന്നതാണ് . അതിനു 

വേണ്ട (പവര്ത്തനം നടത്തുന്നതിന്" ഇപ്പോഠം ബോര്ഡിന് താല്പര്യ 

മില്ല. നഷ്ടം 6 ശതമാനംകൊണ്ട് കുറക്കാന് എത്ര മൂലധനനിക്ഷേപം 

വരുമെന്നും എന്തുചെയുണമെന്നമും അവര് ഇനിയും കണക്കാക്കിയി 

ട്ടില്ല. ഏററവും അടിയന്തിരമായി അവരെക്കൊണ്ട്” ഇത് നടത്തിപ്പിച്ചേ 
പററൂ .. എന്നാല് നമ്മുടെ മൊത്തം വൈദ്യദുതിക്കമ്മി ക്ക” ഇത് പരിഹാര 
മാകില്പ. ഇന്നത്തെ ആവശ്യം (പതിദിനം 160 ലക്ഷം യൂണിററാണ് 
എന്നു പറയുമ്പോരം യഥാര്ഥത്തില് നടക്കുന്ന ഉപഭോഗം 190 ലക്ഷം 
യൂണി ററാണ് . നഷ്ടം 28ല് നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറച്ചാല് 120 
ലക്ഷം യൂണിററിനുവേണ്ടി 160 ലക്ഷത്തിനുപകരം 140 ലക്ഷം യൂണി 
ററ് ഉരുപാദിപ്പിച്ചാല് മതിയെന്നുവരും . എന്നാല് ഈ നുററാണ്ട് അവ 
സാനിക്കൂമ്പോഴേക്കും നമുക്ക്” വേണ്ടത് 600700 ലക്ഷം യയൂണിററാ 
ണ്. അതിനാല് പ്രേഷണ വിതരണ നഷ്ടം കുറക്കലും ൭ല്പാദന 
ശേഷി വര്ധിപ്പിക്കലും ഒപ്പം നടക്ണെം. 
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13 ഒട്ടേറെ വൈദ്യുതി ദുര്വ്യയം നടക്കുന്നില്ലേ? 
അലുമിനിയം പോലുള്ള പദാര്ത്ഥങ്ങള് നിര്മി 
ക്കുന്നത് ദുര്വ്യയമല്ലേ? 

അലുമിനിയവും കാസ ററിക് സോഡയും ഒക്കെ അടക്കം നമുക്ക് 
പല സാധനങ്ങളും വേണം. ചിലവയുണ്ടാക്കാന് ഒട്ടേറെ വൈദ്യുതി 
വേണം . മററുള്ളവക്ക് കുറവ് മതി. രാദ്യമാകെ എടുത്താന് ഇവയെ 

ല്വാം തമ്മില് ഒരു സന്തുലനം ആവശ്യമാന്ന് . വൈദ്യുതി (പ്രധാനങ്ങളായ 

വൃവസായങ്ങം എല്പാം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത്” മാത്രം സ്ഥാപിച്ചാല് 

പററില്ല. അതുപോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഇത്തരം വ്യവസാ 

യങ്ങഠം ഒന്നും വേണ്ട എന്നുവാദിക്കാനുംപററില്ല. കേരളത്തില് ഇപ്പോഠം 

ഇത്തരത്തില്പ്പെട്ട 6 വ്ൃയവസായങ്ങളാണുള്ളത്” . അലുമിനിയം, കോ 

മിന്േറാ, ടിസിസി , എഫ്എസിടി, ടെസില്, വെസ്റേറണ് ഇന്ത്യാ 

സ്ററീല് കോംപ്പക്സ് . ഇനിയും ഇത്തരം പൂതിയവൈദ്യുതി പ്രധാന 

ങ്ങളായ വ്ൃൃവസായങ്ങഠം കേരളത്തില് തുടങ്ങരുത് എന്ന് നിർദ്ദേ 

ശിക്കാം. കാരണം തൊഴിലാളി യൊന്നിന് പ്രതിവര്ഷം ഒരു ലക്ഷം 

യൂണിററ് വേണ്ടിവരും . എന്നാല് ഉള്ളവ അടച്ചുപൂടമുക അപ്പായോഗി 

കമാണ്. 

അനാവശ്യമായ ദീപാലങ്കാരങ്ങഠം, കുറക്കാം. കുറക്കണം, അതൃ 

പോലെ വൈദ്യുതി പാചകാവശ്യങ്ങഠംക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിരു 
ര ഴ ത'സാഹപ്പെടുത്തണം . എല്ലാ വീട്ടുകാര്ക്കും വൈദ്യൂതി നല്കുമ്പോഠം 

തന്നെ , പണമുണ്ടെന്ന് വച്ച്” തോന്നിയമാതിരി ഉപയോഗി ക്കുന്നത് 

തടയണം. താരിഫില് അതിനൂപററിയ മാററങ്ങഠം വരുത്തണം . 

പല വ്യവസായ ശാലകളിലും ചില്പാ പരിഷ്കാരങ്ങഠം വരുത്തി 

യാല് ഈര്ജ ഉപഭോഗത്തില് ഗണ്യമായ കുറവു വരുത്താന് പററും. 

താരിഫ് ഘടനയിലൂടെ അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കണം. 

14 ഉടന്ച്െയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് എന്തെല്ലാം? 

ഇടുക്കി 3-ാം ഘട്ടം, ശബരിഗരി ആഗ് മെനന്േറഷന് , ഇടമലയാര് 

എന്നിത” എത്രയോ മുമ്പേ പണി പൂര്ണമായി തീരേണ്ടതായിരുന്നു. 

അവയുടെ പണി യൂദ”“ധകാലാടിസ് ഥാനത്തില് തീര്രക്കണം. കുററാടി 

ആഗ്മെന്േറഷനും കക്കാട്, ലോവര്പെരിയാര, കല്പട എന്നിവയുടെ 

പണിയും 1992 ന് മുമ്വേതീരക്കണം. 

15. മററു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളോ? 

പൃയന് കുട്ടിയും മാനന്തവാടിയൂമാണ' ഏറെ പഠനം നന്ന പദ്ധ 

തികഠം.പൃയന് കുട്ടിക്ക” ആകെ 700--800 കോടി രൂപ ചെലവ വരും. 

മാനന്തവാടിക്ക് 150 കോടി രൂപയും. 
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ക്രേന്ദ പരിസ്ഥിതി കമ്മിററിയുടെ ക്രിയറന്സ് രണ്ടിനും കിട്ടി 

യിട്ടില്ല. പദ“ധതി കൊണ്ട് തൊഴിലും ആവാസ സ്ഥാനങ്ങളും നഷ്ട 

പ്പെടുന്നവരെ ന്യായമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കണം . 

16. ആവശ്യത്തിനു മതിയാകില്ലെങ്കില് പോലാം ഇനി 

യും ജലവൈദ്യുതശേഷി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. അവ 

ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പ് മററു മാരഗങ്ങ 

ളെക്കുറിച്ച” ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? 

ഇനിയുള്ള ജലവൈദ്യുതി ശേഷി മുഴുവനും ഉപയോഗപ്പെടു 

ത്താന് പരിസ്ഥിതിപരവും സാമൂഹ്യപരവുമായ തടസ്സങ്ങളൊ 

ന്നും ഇല്ലെങ്കില് പോലം, ഇവ നടപ്പാക്കാനാവശ്ൃയമായ സാമ്പത്തികം 

ലഭ്യമാണെങ്കില് പോലും, ഇനി ആരംഭിക്കുന്ന പദ് ധതികളില്നിന്നും 

എപ്പ്പോഴാണ'” ഈര്ജം ലഭിക്കുക എന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

12-15 വര്ഷത്തിനകം ഒരു ജലവൈദ്യപൃതപദ് ധതി പൂരത്തിയാക്കാനു 

ള്ള സാധ്യത ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല. അതായത്” 1999 നപ്പുറമേ ഇന്നു 

തുടങ്ങുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഗൂണം നമുക്കനുഭവിക്കാനാവു എന്നാണ 

ല്ല്യൊ. ഇട ദഠൊലത്തേക്ക്” വേറെ മാര്ഗങ്ങഠം നോക്കണമെന്നര്ത്ഥം. 

17. വരുന്ന അഞ്ചെട്ട് വര്ഷത്തിനുള്ളില് വൈദ്യുത 
കമ്മി നികത്താ൯ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതീകള് എത്ര 
കണ്ടുപകരിക്കും? 

ഇപ്പ്രോഠം പണിനടക്കുന്നവയോ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി 

കളോ മാര്തമേ വരുന്ന അഞ്ചെട്ട് വര്ഷത്തിനകം പുൃരത്തിയാക്കാന് 

കഴിയൂ. അവയില് നിന്നു ലഭിക്കാവുന്ന ഈര്ജം , കമ്മിയുടെ ചെറി 
യൊരു ശതമാനം മാതമേ വരൂ. കൂടിയാല് 100 കോടി യൂണിററ്-- 

അഥവാ കമ്മിയുടെ നാലി ലൊന്നില് താഴെ. 

18 ജലവൈദ്യുത ഈര്ജക്കമ്മിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നി 
ല്ലെങ്കില് പിന്നെ, മറേറതു രീതിയിലാണ് പരിഹാ 
രം കാണാനാവുക? 

തത്വത്തില് രശമിച്ചുനോക്കാവുന്നത് പാരമ്പര്യേതര മാര്ഗങ്ങഠം, 
അണുശക' തി, പതിവിന്പടിയില്ലാത്ത എണ്ണയോ കുല്ക്കരിയോ കത്തി 
ക്കുന്ന താപനിലയങ്ങഠം ഇവയാണ്. ഇവയക്കോരോന്നിനും പരിമിതി 
കളുണ്ട് . 

19 പാരമ്പര്യേതര (പതിവിന് പടിയല്ലാത്ത) ഉര്ജ 
സ്രോതസുകള് ഏതെല്ലാമാണ്? 

൭ ചറുകിട ലവൈദ്യുത പദ് ധതികഠം, സരോര്ജം, കാററി ന്െറ 
| & ൽ റ ഴ് യയ 4 ലം ശക തിതി ധാലകളുൂടെ ശക'തി, ബയോഗ്യറസ് , കടല് ജലത്തിന്െറ 
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താപവ്യത്യാസം (11) ഇവ ഉപഭയാഗിച്ചുള്ള വൈദ്യദൃുതി ഉല്പാദനം 
ഒക്കെയാണ് പാരമ്പര്യേതര സ്രോതസുകളായി കണക്കാക്കുന്നത്. 

20 ഒരിക്കലും വററാത്ത ഉരര്ജഗ്രോതസ് സൂര്യനാണ 
ല്ലൊ. സാരോര്ജത്തില് നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉല്പാദി 
പ്പിക്കാനുള്ള ഫോട്ടോ വോള്ട്ടയ് ക് സെല്ലുകള് 
ഇപ്പോള് ലഭ്യവുമാണ്. പിന്നെന്തുകൊണ്ട് നമു 
ക്കും ഇതായിക്കുടാ? 
ഒരുപക് ഷെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂററാണ്ടിലെ പ്രമുഖ ഈര്ജസ്രോ 

തസ് സധരോര്ജം ആയിരിക്കും. പക്'ഷെ ഇന്ന് കിട്ടാവുന്ന സാങ്കേതി 

കവിദ്ൃയയനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ വോഠംട്ടയ്ക് വൈദ്യുതിയുടെ ചെലവ് 

പരമ്പരാഗത മാര്ഗത്തിലൂടെയുള്ളതിന്െറ പത്തിരട്ടിയോളം വരും. 

20 വാട്ട് ശക്തിയുള്ള ഒരു സൌരോര്ജ തെരുവുവിളക്കിന് ഇന്ന് 

ഇന്ത്യയില് 12000 രൂപ വിലവരും. സൌരോര്ജസെല്ലു കളുടെ ദേശീയ 

ഉല്പാദനവും വളരെ കുറവുുമാ്രതം . ഇറക്കുമതി ചെയ്യാമെന്നുവച്ചാല് 

തന്നെയും അന്താരാഷ് (ട വിപണിയില് പോലും ഒരു വാട്ടിന് നൂറു 

രൂപയോളമാകും (പതിഷ' ഠാപന ചെലവ്. 

വില കൂടുതലാണെങ്കില് പോലും മെയിന് വൈദ്യുതി ശൃംഖല 

യില്നിന്നും വളരെദുരെ ഓരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന (്രദേശങ്ങളിലെ അത്യാ 

വശ്യ ചെറുകിട ഉപയോഗങ്ങഠംക്ക് ഇത്തരം സംവിധാനക്ങഠം ഇപ്പ്ോഠം 

തന്നെയും ലാഭകരമാണ് . ഇതുപോലുള്ള സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങഠം 

ക്ക്” മൂന്ഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഈരജനയം നടപ്പാക്കേണ്ട 

തും. പകഷെ നാടിന്െറ മൊത്തമായ ഉഈര്ജാവശ്യങ്ങളുടെ പശ് ചാത്ത 

ലത്തില് ഇത്ത വിലകൃടിയ സനരോര്ജ വൈദ്യുതി ക്ക് വലിയൊരു 

പങ്ക” വഹിക്കാനാവില്ല. 

അന്താരാഷ് ട തലത്തിലുള്ള . ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി സയ 

രോര്ജ സെല്ലുകളുടെ ചെലവ്” ഇനിയും വളരെ കുറയാനുള്ള സാധ്യ 

തയുണ്ട്. ഒരു വാട്ടിന്” പത്തൃൂരൃപ എന്ന കണക്കിന്” വില കുറഞ്ഞേ 

ക്കുമെന്നാണ് (്രതീക്ഷ. അതിന് കാലം കുറേ പിടിക്കുമെന്നുമാദത്രം . 

കുറയട്ടെ അതാണ് നമ്മുടെ ആ(ഗഹവുും. പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മുടെ 

അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങഠം നിറവേറാന് മററ് മാര്ഗങ്ങഠം തേടിയേ മതി 

യാവു . 

21. അപ്പോള് ഇന്നത്തെ ഈര്ജാസൂരതണ രംഗത്ത് 

സൌരോര്ജത്തിന” ഒരു സ്ഥാനവുമില്ലേ? 

തീര്ച്ചയായും ഉണ്ട് . നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിന് വൈ 

ദൃൃതി ശൃംഖലയില് നിന്നകന്ന” ഒററപെട്ടു കിടക്കുന്ന രഗാമങ്ങളില് 

അത്്യാവധ്യം വെളിച്ചുമെത്തിക്കാന് സദരോര്ജമായിരിക്കും ഇപ്പോടം 

തം 
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തന്നെ അഭികാമ്യം . എത്തിപ്പെടാന് (പയാസമുള്ള ഇടങ്ങളില് (പവര് 

ത്തിപ്പിക്കേണ്ട വാര്ത്താവി നിമയ സംവിധാനങ്ങടംക്കും സാരോര്ജ-ബാ 

റററി സമ്മിശ്ര യൂണി ററുകളായിരിക്കും അനുയോജ്യം. 

സാരോര്ജത്തെ വൈദ്യുതിയാക്കി മാററാതെ തന്നെ വെള്ളം ചൂടാ 

ക്കുന്നതിനും ചെറിയ മര്ദ് ദത്തിലുള്ള നീരാവിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള 

സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോഠം തന്നെ ലാഭകരമാണ് . വീട്ടാവശൃയത്തിനും , 

വന്കിട വ്ൃവസായികാവശ്യങ്ങഠംക്കും ഇത്തരം സോളാര്വാട്ടര് ഹീറററു 

കഠം ഇപ്പോഠം ലഭ്യമാണ് . ഇവയുടെയെല്ലാം ഉപയോഗം വര്ദ” ധിപ്പി 

ച്ചാല് വൈദ്യുതിയുടെ ഉപഭോഗം ഒരളവുവരെ കുറയ് ക്കാനും സാധി 

ക്കൂം. ഈ മേഖലകളില് സദരോര്ജം നാടിന്െറ പൊതുവായ ഈര്ജാ 

സൃൂധതണത്തില് (പധാനപ്പെട്ടതുൃതന്നെ. പക്ഷെ മൊത്തം വൈദ്യൃതി ഉല് 

പാദനത്തില് സദരോര്ജ വൈദ്യുതിയുടെ പങ്ക്” അടുത്ത ഇരുപതു 

വര്ഷത്തേക്ക് തികച്ചും അഗണൃമാണ് . 

22 കാററിന്െറ ശക്തികൊണ്ട് (പവര്ത്തിക്കുന്ന 
നിലയങ്ങള് തമിഴ്നാട്ടിലും മററും സ്ഥാപിച്ചി 
ട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും ഈ മാര്ഗം 
സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? 

തീര്ച്ചയായും ആകാം. പക്ഷെ അടുത്ത ഇരൂപതുവര്ഷത്തെ 
നമ്മൂടെ മൊത്ത ആവശ്യവുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോഠം ഇവയുടെ 
സംഭാവന ലഘൂുവായിരിക്കും. തൃത്തൂക്കറുടിയില് ഇരുപതു കാററാടി 
യ്രന്രങ്ങളില്നിന്ന” മൊത്തം കിട്ടാവുന്നത് 1.1 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി 
യാണ് . അതും ഏതാണ്ട് മൂപ്പതു കിലോമീററര് വേഗതയില് കാററു 
വീശുമ്പോഠം. കാററിന്െറ ശക തികുറയറുമ്പോഠം ഉല്പാദനവും 
കൂറയും. കാററ് 7-8 കിലോമീററര് വേഗതയില് കുറഞ്ഞാല് യന്ത്രം 
നിശ്ചലമാകും. 20 കാററാടി മില്പുകളുള്ള 2 വിന്ഡ് ഫാമില്നിന്ന് 
ഒരു കൊല്ലത്തില് ലഭിച്ച ഈര്ജം 18 ലക്ഷം യൂണിററ് മാത്രമാണ്; 
കേരളത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തെ വീട്ടാവശൃത്തിന്െറ പത്തിലൊന്നില് 
താഴെ. ഇതുപോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന* യന്ന്രങ്ങഠം കേരളത്തിലൂുട 
നീളം സ്ഥാപിച്ചു" നമ്മുടെ ജലവൈദ്യദുത സംവിധാനവുമായി 
ബന് ധപ്പെടുത്തിയാല് അത” നല്ലൊരുകാര്യമായി രിക്കുമെന്നുള്ളതില് 
സംശയമില്ല. പക്ഷെ വന്കിട വൈദ്യത നിലയങ്ങടംക്കുപകരം നില് 
ക്കാന് ഇവയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല. അനുപുൃരകമായി മാതമേ ഇവയ്ക്കു, 
രപവര്ത്തിക്കാനാവൃ ലു 

23 എന്തുകൊണ്ടാണ് കാററാടിയ്രന്തങ്ങള് ധാരാളമായി 
സ്ഥാപിക്കാത്തത"? 

പ്ല 7 ല് ൬ ഇതുവരെ സ ഥാപിക്കാതിരൂന്നത” അനാസ്ഥ കൊണ്ടുതന്നെ 
1] ഴ് ളം ഗ് യാണ . കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്കിട കാററാടിയ്നു്ത്രം (100 കിലാ 
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വാട്ട് ശക്തി) ആലത്തൂരിനടുത്തറുസ്ഥാപിക്കാന് നടപടിയെടുത്തു 
കഴിഞ്ഞു. യന്ത്രം ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത". 
തൂടരന്ന് വിന്ഡ് ഫാമുകളും സ്ഥാപിക്കാന് പരിപാടിയുണ്ട്. 

100 കിലോവാട്ട്” കാററാടി ജനറേറററിന് ഇന്ന" 15 ലക്ഷത്തോളം 
രൂപ ചെലവുവരും. 

24 തിരമാല, ബയോഗ്യാസ്, ഓട്ടെക് (0൩0 

തുടങ്ങിയ പതിവിന് പടിയല്ലാത്ത മററു ഈര്ജ 
ഉറവിടങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? 
ബയോഗ്യാസ് വന൯ുതോതില് ലാഭകരമായി വൈദ്യൃതി ഉല്പാദി 

പ്പിക്കാന് ഉതകുന്ന ഒന്നല്ല. ഉല്പാദനച്ചെലവും കൂടുതലാണ്. സാങ്കേ 

തികവിദ്യ ഇനിയും വികസിക്കേണ്ടതുണ്ട് . 

തിരമാലയുടെയും ഓട്ടെക്കിന്െറയും ഈര്ജം വ്യാപാരാടിസ്ഥാ 

നത്തില് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങഠം പൂര്ണമായും 

ആവിഷ് ക്കരിച്ചെടുത്തിട്ടുമില്ല. വന്തോതില് ഈര്ജം ഇവയില്നി 

ന്നും കിട്ടാന് ഭാവിയില് സാധ്യതകളുണ്ട് . ഏതായാലും ഈ നൂററാ 

ണ്ടില് അവയ്ക്ക്” നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം തൃപ് തിപ്പെടുത്തുന്ന 

തില് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാന് പററില്ല. 

25 പാരമ്പര്യേതര ഡ്രസോതസുകളില്നിന്ന് നമുക്ക് 

സമീപഭാവിയില് എത ഈര്ജം (പതിക്ഷിക്കാം? 

കാററില് നിന്ന് 10 മെഗാവാട്ട് , സാരോര്ജത്തില്നിന്ന് 1 മെഗാ 

ഇങ്ങി വാട്ടില് താഴെ, മററുള്ളവയില്നിന്ന് തികച്ചും അപ്രധാനം 

നെയാവുും വരുന്ന ഏഴുവര്ഷത്തിനകം (എട്ടാം പദ്ധതി അവസാനി 

ക്കുന്നതുവരെ) കേരളത്തിന് (പതീക്ഷി ക്കാവുന്ന പരമാവധി ശക്തി. 

ഉര്ജത്തിന്െറ അളവ”, ചുരുക്കം കോടി യൂണിററുകഠം മാത്രം. 

എട്ടാം പദ്ധതിക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കും കാററില്നിന്ന് 909 

മെഗാവാട്ടിലധികം വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കാനാവുകയില്ലെന്നാണ് 

ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിന്െറതന്നെ മതിപ്പ്. സദരോര്ജത്തില്നിന്ന് 25 

മെഗാവാട്ടില് താഴെയും. കേരളത്തിന് ഇവയുടെ ചെറിയ ഒരു ശതമാ 

നമേ (പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവു. മററു പ്രോതസുകളെക്കുറിച്ച' വ്യ 

ക് തമായ മതിപ്പുകളില്ല. 

26. ജലവൈദ്യുതിയും പാരമ്പര്യേതര മാർഗങ്ങളും 

തുണയല്ലെങ്കില് പിന്നെ എന്തുണ്ട് മാര്ഗങ്ങള്? 

പിന്നെ സാധ്യമായത്, ഒന്നുകില് അണുശക'തി, അല്ലെങ്കില് 

താപനിലഷങ്ങഠം ഇവയാണ്. മററു സാക്കേതിക മാര്ഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ 

ഇന്നില്ല. 
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27. ഏററവും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ആ 

ണവോര്ജം എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിനു (പയോജ 

നപ്പെടുത്തിക്കൂടാ? 

ആണവനിലയങ്ങഠം സഥാപിക്കൃമ്പോഠം അവശ്യം പാലിച്ചിരി 

ക്കേണ്ട സുരക്ഷാ വൃയവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അന്താരാഷ്ട അണദുശക” 

തിക്കമ്മീഷന്െറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്യണ്ട് . അവയില് ആണവനിലയങ്ങഠം 

ക്കു ചുററുമുള്ള ജനവാസ സാമ്രദ്രതയെപ്പററിയുള്ള നിയ്യരന്രണങ്ങളും 

പെടും. കേരളം പോലെ ജനസര്്രദ്രതയേറിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ 

നിബന്ധനകഠം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിലയം സ്ഥിപിക്കുക സാ 

ദ്ധ്ൃമല്ല. 

മാര്തവൃുമല്പ, ഇന്ഡ്യയിലെ ഇതുവരെയുളള നില വച്ചുനോക്കി 

യാല് ഒരു ആണവനിലയം സ് ഥാപിക്കാനുളള തീരുമാനം മുതല് അ 

തില്നിന്ന് വൈദ്യുതി കിട്ടിത്തുടങ്ങും വരെയുള്ള കാലയളവ് 15 

20 വര്ഷമാണ് , അപ്പോഠം കേരളത്തിന്െറ ഈ നൂൃററാണ്ടിലെ ആവശ്യ 

ങ്ങഠംക്ക് ആണവോര്ജം ഉതകില്ലെന്ന് വൃക” തമാണല്ലെൊ. 

ആണവോര്ജ പദ് ധതി കളുടെ സുരക്ഷ, പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാ 

ഘാതം, ലാഭചേതത്തര്ക്കങ്ങഠം എന്നീ വിവാദ വിഷയങ്ങളെ മാററി 

നിര്ത്തിയാല് പോലും നമ്മൂടെ ആവശ്യങ്ങഠംക്ക് ആണവനിലങ്ങളെ 
ആശ്രയിക്കാന് പററില്ലെന്ന് സാരം. 

28. ആധുനിക ഈര്ജഗ്രോതസ് സുകളില് ഏററവും 
ചെലവു കുറഞ്ഞത് ആണവോര്ജം 

ആണെന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ? 

ആണവോര്ജത്തിന്െറ ശരിയായ വില ഇനിയും നിര്ണയി ക്കപ്പെ 
ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആണവ വ്ൃൃവസായത്തിന്െറ മി ക്കവാറും എല്ലാ 
ഘട്ടങ്ങളും സര്ക്കാര് നിയ്രന്തണത്തിലാകയാലും ഗവേഷണവും രാജ്യ 
രക്ഷയുമായി ബന് ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും തികച്ചും കച്ചവടപരമാ 
യ ഒരു വിലനിരണയം സാദ'ധ്യമല്ല. മാധതവുൃുമല്പ ആയുസ് സെത്തിയ 
റിയാക്ടറുകരം പൊളിച്ചുമാററുവാനും ഇന് ധനാവശിഷ്ടങ്ങഠം സം 
സ്കരിക്കുവാനും വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് അതിഭിമമായിരിക്കുമെ 
ന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നത്” . (്രീമൈല് ഐല 
ണ്ടും ചെര്ണോബിലും പോലുള്ള ദുരഘടനകഠം ഒഴി വാക്കാനാവശ്യമാ 
യ ചെലവുകളും ആത്യന്തികമായി ആണവോര്ജത്തിന്െറ വിലയില് 
തന്നെ പെടുത്തേണ്ടതാണ് . പക്ഷെ ഇന്ന് ആണവ വൈദ്യുതിക്ക് നി 
ശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയില് ഇതൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല. 
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29 ആണവോര്ജത്തിന്െറ സുരക്ഷയെപ്പററി എന്താ 
ണ് തര്ക്കം? 

ഒരു ആണവനിലയം എത്ര സൂരക്ഷിതമാക്കണമോ അത്തയും സുര 

ക്ഷ അതിന്െറ രൂപകല്പനയില് ചേര്ത്തുപിടിപ്പി ക്കാം. ചെലവും 

ബുദ്ധിമുട്ടും അആധ്ത കണ്ടു വര്ധിക്കുമെന്നുമാധ്തം. അമേരിക്കന് നില 

യങ്ങളുടെ (പതിസന്ധി ഇതാണ് . അവിടത്തെ പൊതുജനാഭി പ്രായ 

ത്തിനുവഴങക്ങി പല പല പൂതമു നി യന്ന്രണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും 

അവിടെയുള്ള ആണവനിലയങ്ങള 3 കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ടു. ഫലമോ? 

വര്ദ്ധിച്ച ചെലവുകാരണം പണി നടന്നുവന്ന പല നിലയങ്ങളും പ 

ണിനിര്ത്തി . അണുനിലയമായി പണിയാരംഭിച്ച ഒരെണ്ണം ഒടുക്കം 
കല്ക്കരി നിലയമാക്കി മാററി! 

(ഫാന്സി സുരക്ഷാനിബന ധനകഠം ആധരതകണ്ട് കരശനമല്ലാത്ത 

തുകൊണ്ടും അണുശക”തി രംഗത്തെ സാവ്പത്തിക (്രതിസന്ധി ഇത്ര 

മഠ്രതം രൂക്ഷമല്ല. സോവിയററ് യൂണിയനിലും ചെര്൪ണോബിലിനൂ 

ശേഷം സുരക്ഷാവ്യവസ് ഥകഠം പുനരവലോകനം ചെയ്ത് കര്ശനമാ 

ക്കപ്പെട്ടിരി ക്കുകയാണ് . ആണവനിലയങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെപ്പററിയും 

വി കിരണനിയ്ര്രണത്തെപ്പററി യുമധുള്ള അന്താരാഷ് (്ടനിബന് ധനകഠം 

നാം കണ്ണുമടച്ച് സ്വികരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല, എന്ന് ഇന്ത്യന് അണു 

ശക്തി ക്കമ്മീഷന്െറ മുന്ചെയര്മാന് പ്രസ്താവിക്കയുണ്ടായി . ഈ 

നിലപാട് എത്ര കണ്ട്” അഭിലഷണീയവറും അംഗീകാര യോഗ്യവുമാ 

ണെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കൂുന്നു. 

30 വേണമെന്നുവച്ചാല് പത്തുകൊല്ലത്തിനകം ഒരു 

ആണവനിലയം പണിതീര്ക്കാന് സാധിക്കില്ലേ? 

ഇന്ത്യയുടെ ആണവപദ്ധതിലക' ഷ്യം രണ്ടായിരാമാണ്ടോടെ പതി 

നായിരം മെഗാവാട്ട്” എന്നതായിരുന്നു. അടുത്തകാലത്തായി ഇത് 

6000 മെഗാവാട്ടാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധനം, ഘനജലം മുതലായ 

വസ്തൃക്കളുടെ ദാര്ലഭ്ൃമാണ് (പധാനകാരണം. ഇന്ന് മുന്ഗണന 

കൊടുത്ത് നടപ്പാക്കി ക്കൊണ്ടിരി ക്ഴുന്ന ആണവനിലയ പട്ടികയില് ഏ 

തായാലും കേരളം പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് വര്ഷത്തിനകം 

ഇവിടെ ഒരു, ആണവനിലയം (്രവര്ത്തനമാരംഭിക്കാനുള്ള യാതൊരു 

സാദ് ധ്ൃതയറുമില. 

31 എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനവൈദ്യുതിബോര്ഡിന് 

മുന്കൈ എടുത്ത് അണുനിലയം സ്ഥാപിച്ചു 

കൂടാ? 

അണുശക”്തിനിലയങ്ങടം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അധികാരം അണു 

ശക്തി കമ്മീഷനുമാഠ്രതമെ ഉള്ളൂ. ഒരു നിലയം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് 
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സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കില് ആ സംസ്ഥാനത്തിന് ആ മേഖലയിലെ 

മററ” സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതിനേക്കാഠം 10% മാധ്രമാണ് കൃടുതലായി 

ഓഹരി ലഭിക്കുക. അതായത് 690 മെഗാവാട്ടിന്െറ ഒരു അണുശക”തി 

നിലയം കേരളത്തില് സ്ഥാപിച്ചാല് പോലും നമുക്ക് അധികമായി 

കി ട്ടാവമുന്നത് 69 മെഗാവാട്ട്” മാധ്തമാണ്. മററ് പരിഗണനകഠം (രതി 

കൂലമാവുമ്പോഠം ഇത്തരമൊരു നേരിയ ലാഭത്തിനുവേണ്ടി അണുനി 

ലയം കേരളത്തില് തന്നെ വേണമെന്ന് വാദിക്കേണ്ടതില്പല്ലൊ. 

32. വന്തോതില് കേരളത്തില് തോറിയം നിക് ഷേപം 

ഉള്ളതുകൊണ്ട് അണുശക്തി ആയിരിക്കേണ്ടേ 
നമ്മുടെ (പധാന ഈര്ജദ്രസോതസ് സ്? 

തോറിയം ഒരു ആണവ ഇന് ധനമല്ല. തോറിയത്തില്നിന്ന് റിയാ 

ക”ടര് പ്രരകിയകളിലൃൂടെ ഉല്പാദിപ്പി ക്കാവുന്ന യറുറേനിയം-233 

ആണ” ആണവ ഇന് ധനം. ഇതുപയോഗാപ്പെടുത്താവൂന്ന റിയാക്ടറു 

കരം പ്രത്യേകമായി ഇനിയും വി കസിപ്പിച്ചെടൃക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ഏതായാലും ആണവ വ്യവസായത്തില് ഇന്ധനക്കടത്തു ചെലവ് ചെ 

റിയ ഒരളവേ ആകൂ. 

33. കല്ക്കരിയും എണ്ണയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തു 
മ്പോള് എണ്ണയല്ലേ സാകര്യരപദം? 
എണ്ണ സൌകര്യ(പദം തന്നെ. നിശ്ചിത അളവ് ഈര്ജത്തിന് കല് 

ക്കരിയെ അപേക്ഷിച്ച് മുന്നിലൊന്ന് അളവ് ഇന്ധനം മതിയാവും . 
അതുകൊണ്ട് കടത്തു ചെലവും കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ, എണ്ണയ് 

ക്ക” വിലക്കൂടുതലാണ്. 

ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഉപഭോഗം 480 ലക്ഷം ടണ്ണാണ് . ഇതില് 

160-200 ലക്ഷം ടണ് ഇറക്കുമതിയാണ്”. 2000-ാം ആണ്ടാവൃമ്പോഴേക്ക് 
എണ്ണയുടെ ആവശ്യം 950-1380 ലക്ഷം ടണ് എങ്കിലും ആവും. അന്ന 
ത്തെ--അഥവാ ഇന്ത്യ രപതിക്ഷിക്കൃന്ന പരമാവധി വാര്ഷിക എണ്ണ ഉല് 
പാദനം 500 ലക്ഷം ടണ് മാര്തരമാണ്. 

അതായത് ഈ നൂററാണ്ടിന്െറ അവസാനത്തില് 450 ലക്ഷം ടണ് 
എങ്കിലും ഇറക്കുമതി ആവശ്യമാണ് . ഇതിന്നാവശൃയമായ വിദേശ 
നാണ്യം കയററുമതിയിലൂടെ കണ്ടെത്തുക ദുഷ്കരമാണ്. അതു 
കൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉല്പാദനത്തിന? എണ്ണ ലഭി ക്കുക വിഷമമാണ്. 

34. എണ്ണ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും എണ്ണ ശുദ്ധികരണ 
ശാലയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങള് ഈര്ജോല്പാദന 
ത്തിനുപയോഗിച്ചു കൂടെ? 

തീര്ച്ചയായും ഉപയോഗിക്കാം . ഉദാഹരണമായി കൊച്ചിന് റിഫ്ൈൈ 
നരിയിലെ 15115 (ലോ സഠംംഫര് ഹെവി സ്റേറാക്ക്') അവശിഷ്ടം 
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ഉപയോഗിച്ചു” പരമാവധി 100 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരു താപനില 

യം സ്ഥാപിക്കാന് കഴിയും. ഈ വഴിക്ക് ഗവണ്മെന്റിന്െറ (ശ്രദ്ധ 

ഈയിടെയായി തിരിഞ്ഞിട്ടയണ്ട് . ചാരം പോലെയുള്ള അവശിഷ്ട 

ങ്ങഠം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന്െറ വൈദ്യദുതോല്പാദനശേഷി ഉപ 

യോഗപ്പെടുത്തുന്നത” രണ്ടുവര്ഷത്തിനകം തന്നെ ഗണ്യമായ ഈര്ജം 

ലഭ്യമാകാന് സഹായിക്കും. നിലയം സ്ഥാപിക്കാന് വളരെ കുറച്ച് 

സ്ഥലവും മതി. 

35. അപ്പോള് കേരളത്തില് ഈര്ജ ലഭ്യത വര്ധിപ്പി 
ക്കുവാന് കല്ക്കരി താപനിലയങ്ങള്ക്കു മാതമേ 

സാധിക്കുകയുള്ളു എന്നാണോ? 

വരുന്ന 15 വര്ഷത്തിനകം ഇവിടെ വളര്ന്നുവരാന് പോകുന്ന വ൯ 

തോതിലുള്ള വൈദ്യൃത ഈര്ജക്കമ്മി ഭാഗികമായെങ്കിലും നികത്തുന്ന 

തിന് കല്ക്കരികൊണ്ട് മാതമേ കഴിയുകയുള്ളു .ധററ്' സ്രോതസ് സൂ 

കഠം ഒന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. മാതമല്ല, ഇന്ന” 14"76.5 മെഗാവാട്ട് ജല 

വൈദ്യുത സ് ഥാപിത ശേഷിക്ക് നല്കാന് കഴിയുന്ന പരമാവധി ഈർ 

ജം വര്ഷം(പതി 520 കോടി യൂണിററാണ് . എന്നാല് 6590 മെഗാവാട്ട് 

ശക്തിയുള്ള തൂത്തറുക്കുടിലെ കല്ക്കരിതാപനിലയം ഒരു വര്ഷം നല് 

കുന്നത് 360:കാടി യൂണിററ് ഉര്ജമാണ് . അതായത് അത്തരം ഒരൊററ 

താപനിലയം കമ്മിഷന് ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മൂടെ ഈര്ജലഭ്ൃത 70 ശത 

മാനം വര്ധിക്കും. 

36 കല്ക്കരി ഒട്ടുമില്ലാത്ത കേരളത്തില് കല്ക്കരി കത്തി 

ക്കുന്ന താപനിലയങ്ങള് എങ്ങനെ (പവര്ത്തി 

പ്പിക്കും? അതു ലാഭകരമാവുമോ? 

കേരളത്തില് കല്ക്കരിയില്ല, ശരിതന്നെ. ജപ്പാനില് കല്ക്കരിയോ 
ു, 

എണ്ണയോ ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്പ. എന്നിട്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത 

കല്ക്കരിയും എണ്ണയും ഉപയോഗിച്ച് അവര് വ്ൃയവസായങ്ങഠം പടു 

ത്തൃയര്ത്തുകയും വികസിത രാജ്യങ്ങളെ ക്കാഠം കുറഞ്ഞ ചിലവിലും 

കൂടിയ ഗുണമേന്മയോടെയും ഉല്പ്പന്നങ്ങഠം അന്തര്ദേശീയ മാര് റൈറി 

ലിറമറ്െകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈര്ജസ്രോതസുകളുടെ (പാദേശിക 

ലഭ്ൃത ഒന്നു മാര്തം വികസനത്തിനു തടസമാവണമെന്നില്ല. ബീഹാര് 

കല്ക്കരിമേഖലയില് നിന്നാണ് തമിഴ”നാട്ടിലേക്ക് കല്ക്കരി കൊണ്ടു 

വരുന്നത് . ഈര്ജം ഒട്ടുമില്വാത്ത അവസഥയേക്കാഠം മെച്ചമായിരിക്കും 

അല്പ്പം ചെലവുകൂടിയ വൈദ്യുതിയെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യ 

മാക്കുന്നത്. ഡോ. ഭാഭ, പ്ര ഉഠഡല 1ട ഠോടലിില ൧൦ യ് എന്നു 

പറഞ്ഞത” ഈ അര്ഥത്തിലാണ്. കൂടതല് ൭ഉല്പാദന ക്ഷമമായ മേഖല 

കളില് വിനിയോഗിക്കുന്നതവഴി നമുക്കൃം ഈ അധികച്ചെലവ് 



ല് 

താങ്ങാന് കഴിയണം. തൃൂത്തുക്കുടിയിലേക്കും ബോംബെയിലേക്കുും 
ലം കടല്മാര് ഥം ബീഹാര മേഖലയില്നിന്ന് കല്ക്രി കൊണ്ടുവന്നാണ 

താപനിലയം (പവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നത” . 

37 400 മെഗാവാട്ട്” താപനിലയത്തിന“ ഒരു ദിവസം 
എത്ത കല്ക്കരി വേണം? ക് 

ഉദ്ദേശം ൭000 ടണ്. ഒരിടത്തരം കപ്പലില് 25,000 മൂതല് 30,900 

വരെ ടണ് കല്ക്കരി കടത്താം. 

38 ഇന്ത്യന് കൽക്കരിയുടെ ഗുണം കുറവാണെന്ന 
പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് കല്ക്കരിനിലയ 
ത്തിന്െറ (പവര്ത്തനത്തെ ബാധിക്കുമോ? 

ഇന്ത്യന് കല്ക്കരിയില് ചാരം (൭5൨) കൂടുതലാണ് . 43-45 ചാ 
രം കാണും. ഇന് ധനമൂല്യവും കുറവാണ് . നല്ല കല്ക്കരി കിലോ 
ര്ാമിന് 6500 കിലോ-കലോറിയാണെങ്കില് ബീഹാര് മേഖലയില് 

ഇന്ന” കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കല്ക്കരിക്ക” ശരാശരി 3800 മുതല് 4100 വരെ 
കിലോ കലോറി മാതമേ ഇന് ധനമൂല്യമുള്ളു. 

ചാരം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് കടത്തുകൂലി വര്ധിക്കും. ബോ 
യിലറിനകത്ത്” ചില (പശ നങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്നാല് തൂത്തുക്കുടി 
യില് ക3റ്രവും വിജയവാഡയില് കാവും ചാരമൂുള്ള കല്ക്കരിയാ 
ണ് കത്തി ക്കുന്നത് . മാത്രമല്ല തൂത്തുക്കുടിയിലേത് 30% ചാരത്തി 
നൂവേണ്ടി രൂപകല്പന ചെയ്ത ബോയിലറുകളുമാണ് . എന്നിട്ടു, 
പോലും 91% ഉല്പാദനശേഷി കൈവരിക്കുവാനും മലിനീകരണം 
ഇന്ത്യന് നിലവാര നിബന്ധനകഷംക്കുകത്ത" നിര്ത്തുവാനും അവര്ക്ക് 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

39 കല്ക്കരി താപനിലയങ്ങള് എന്തുതരം മലിനീകര 
ണരതാണ് നടത്തുന്നത്? 

അന്തരീക”ഷ മലിനീകരണം, കരമലി നീകരണം, ജലമലിനീകര 
ണം ഇവ മൂന്നും൦(പത്യേകിച്ചും (ശദ”ധിച്ചില്ലെങ്കില്-_കല്ക്കരി താപ 
നിലയങ്ങളില് നിന്നും ഉണ്ടാകാം. 

കല്ക്കരിയിലെപൊടി , പുക റ്ുഴലിലൂടെ പോകുന്ന സൂക്ഷ്മ 
കണി കകഠം ജ്വലനഫലമായി ഉണ്ടാകൂന്ന സംംഫര്, ന്റൈട്രജന്, കാര് 
ബണ് ഇവയുടെ ഓക “സൈഡൂുകഠം ഇവയൊക്കെയാണ് അന്തരീക ച 
മലിനീകരണത്തിന്" കാരണമാകാവുന്നത് . എന്നാല് കാര്ബണ് ഡയോ 
ക്സൈഡ് വിറക് കത്തിക്കുമ്പോഠം പോലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്. 
നെന്റടജന് ഓക് സൈഡുകളും ശരിയായ ടെക്നോളജി മൃലം പരിമി 
തപ്പ്െടുത്താവുന്നതാണ. 
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ഇന്ത്യന് കല്ക്കരിയില് ഭാഗ്യവശാല് സംംഫറിന്െറഅംഗം വളരെ 
കുറവാണ് . അമേരിക്കന് കല്ക്കരിയില് ഇത് 2.5 മുതല് 3.5 വരെ ശ 
തമാനമാണെങ്കില് ഇന്ത്യന് കല്ക്കരിയില് പരമാവധി 0.35 ശതമാനമേ 
കാണൂന്നുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് പത്തിലൊന്ന്. ഇതുകാരണം സരംഫര് 

ഡയോക് സൈഡ് പോലുള്ള വാതകങ്ങളും അമ് ളമഴകരംക്കുള്ള 

സാധ്യതകളും വളരെ വിരളമാണ് . 

മററു ചെറുകണികകഠം പുറത്തുകടക്കുന്നത് തടയാന് ഇലക് ട്രോ 

സ് ററാററിക് പ്രപെസിപ്പ്പിറേറററര് (150) ഘടിപ്പിക്കാം . ഇന്ത്യയില് 

ഇന്നു സ് ഥാപിച്ചുുവരുന്ന (90) സംവിധാനം 99. 7% ഫലപ്രദമാ 

ണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിജയവാഡയിലും തൂത്തുക്കുടി 

യിലും അതുപോലുള്ള ആധുനിക കല്ക്കരി താപനിലയങ്ങളിലും 

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നിബന്ധിത നിലവാരത്തിലും വളരെ താ 

ഴെയാണ് . 

കരമലി നീകരണത്തി നുള്ള സാധ്യത , കല്ക്കരിയും പാരവും കൈ 

കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇതിനും ഇന്ന് ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങ 

ളുണ്ട് . തൂത്തുക്കുടിയില് കടലില് കരയോട്" ചേര്ത്തുകെട്ടിയ 250 

ഹെക്ടര് വിസ്തീര്ണമുള്ള ഒരു ചിറയിലാണ് ചാരം നിക്ഷേപിക്കു 

ന്നത്. 

ജലമലി നീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യത ചൂടുവെള്ളം തിരിച്ചു്” പുഴ 

യിലോ കടലിലോ നേരിട്ടു ചെല്ലുന്നതു നിമിത്തമാണ്. എന്നാല് 

കൂളിങ്ങ് ടവറുകളും കൃതിമ ലഗൂണുകളും (കുളം) ഉപയോഗിച്ചു്” 

അനുവദനീയമായ താപനിലകളില് മാത്രം ശീതനജലം തിരിച്ചുുവിടു 

ന്ന സ്രയ്പദായമാണ് ഇന്നു (പചാരത്തിലുള്ളത് . 

40 കല്ക്കരി കത്തിച്ച ചാരത്തില്നിന്ന് റേഡിയേഷന് 

സാധ്യതകളുണ്ടോ? 

കല്ക്കരിയില് പ്രാദേശികവ്ൃത്്യാസങ്ങളോടെ നേരിയ അളവില് 

അടങ്ങിയിരിക്കാവുന്ന ചില റേഡിയോ ആക്തീവ സമസ് ഥാനീയ 

ങ്ങഠം റേഡിയേഷന് ഉളവാക്കാന് കഴിവുള്ളവയാണ്. കല്ക്കരി കത്തിച്ചു 

ചാരത്തില് അപൂര്വമായി കാണുന്ന ചില മൂലകങ്ങഠം അടുത്തുള്ള 

മണ്ണിന്െറ സ്വാഭാവിക വികിരണ സ്വഭാവത്തെ നേരിയ തോതില് വര് 

ധിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ , ഇവയുടെ സ്വഭാവം ആണവ അവശിഷ് ടങ്ങളുമാ 

യി വ്ൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കൂന്നു. വിഘടനഫലമായുണ്ടാകറുന്ന അയ 

ഡിന്, സീഷ്യം, സ്ട്രോന്ഷ്യം മുതലായ വസ് തുക്കം പുറത്തുവിടു 

ന്ന വികിരണം അത്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണ 

ച്ക്രത്തിലൃടെയും ജൈവ സാന്ദ്രീകരണം വഴി ജീപ്ജാലങക്ങഠാക്ക് ദോ 

ഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കാം . എന്നാല് കല്ക്കരി ചാരത്തിലെ 

മൂലകങ്ങഠം വിഘടനഫലമായുണ്ടാവുന്നവയല്പ (പ്രകൃതിയില് സ്വാഭാ 

വികമായുള്ള പശ'ചാത്തല വികിരണത്തിനെഠ ഭാഗമാണത്. 



ടം ചി 

ക് 

1 

41 താപനിലയത്തില്നിന്ന് (്പത്യേകിച്ച് അതിന്െറ 

ചാരത്തില്നിന്നുള്ള അണുവികിരണം 

അണുശക”തിനിലയങ്ങളില്നിന്നുള്ള 

റേഡിയേഷനേക്കാള് അപകടകരമാണ് എന്ന് 

ചിലര് പറയുന്നുണ്ടല്ലൊ ഇതു ശരിയാണോ? 

ശരിയല്ല. ഭാഭ അണുശക്തി ഗവേഷണ ക്രന്ദ്രത്തിലെ ചില ശാ 

സഴധര്തജഞരാണ”് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത”. ഇന്ത്യയിലെ 

കിഴക്കന് ഖനികളിലെ കൽക്കരിയുടെ ചാരം ഉള്ള മണ്ണില് ദൂരെയുള്ള 

മണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നുമടങ്ങ് റേഡിയോ ആക്ടീവത ഉണ്ടെന്ന് 

അവര് കണ്ടു. താപ വൈദ്യുതി നിലയത്തിന് 80 കി മീ ചുററുവട 

ത്തു ജീവിക്കുന്ന എല്ലാപേര്ക്കും കൂടി ഏല്ക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീ 

വതയെക്കുറിച്ചും അവര് പറയുന്നുണ്ട് .പഠനവിധേയമാക്കിയ ബദേല്, 

ബൊക്കാറോ, ദുരഗാപ്പുര, പ്രതാതു,, നല്ച്ചേര് എന്നീ നിലയങ്ങംക്കു 

ചുററും ഉള്ള 33 ലക്ഷം മുതല് 123 ലക് ഷംവരെ വരുന്ന ജനസംഖ്യ 

ക്ക് അവ അണുശക”തി നിലയങ്ങളായിരുന്നെങ്കില് ഏലക്കുമായിരു 

ന്ന വികിരണം ഇതിന്െറ നുറിലൊന്നുമാതമേ വരു എന്നാണ് വാദം . 

ഈ കണക്ക് സംശയാസ്പദമാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ഇവിടെ പ്രസ 

ക് തമല്ല . കാരണം താപനിലയങ്ങഠംക്കുചടുററും ഉള്ള എല്ലാവര്ക്കും 

കൂടി 10 മുതല് 60 സെവര്ട്ട് വരെ അധിക റേഡിയോ ആക് ടീവത ഏ 

ല്ക്കുമ്പോഠം അവിടങ്ങളിലെ സ്വാഭാവിക സ്രോതസദുകളില്നിന്നും 

(ഒരു വൈദ്യുതനിലയവും ഇല്പായിരുന്നെങ്കില്പോലും)ഏല് ക്കുന്ന 

റേഡിയോആക്ടീവത 10,000 മുതല് 85000 സെവര്ട്ട്വരെയാണ് . 

അതായത് താപനിലയങ്ങാംക്കുചറുററും കൂടുതലായുള്ളത് ഇതിന്െറ 

അയിരത്തിലൊരംശംമാരതം. ഇതിനെ എന്തോ ഒരു ഭീകര വിപത്തായി 

ചി(തരീകരിക്കുന്നത് ആണവനിലയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് താപനില 

യങ്ങഠം കൃടുതല് ദ്രോഹം ചെയുന്നു, എന്നു കാണിക്കാനുള്ള വ്യഗത 

കൊണ്ടൂമാതമാണ് . 

42 വിദേശരാജ്യങ്ങളില് കരയില്നിന്നും 30 കി. മീ. 
അകലെ കടലിലാണ് താപനിലയങ്ങള് സ്ഥാപി 
ക്കുന്നത് എന്നുപറയുന്നത് ശരിയാണോ? 

അല്ല. കടലില് പൊന്തിക്കിട മറ്ുന്നതോ മൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതോ 
ആയ താപനിലയങ്ങടം 3 കല്ക്കരി എത്തി ക്ഴുന്നതിനും വിദ്യുച്ഛ 
കതി കരയിലേയ്ക്കെത്തിക്കുന്നതിനൂവേണ്ട വില കൂടിയ കേബിളൂ 
കഠം ഏര്പ്പുടൃത്തുന്നതി നുമാവശ്യമായ ചെലവിനെക്കാഠം കുറവാണ് 
നിലയം കരയില് സ്ഥാപിച്ച് മലിനീകരണം കുററമററ നിലയില് 
നിയ്യന്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് 



൧0 

43 500 മെഗാവാട്ട് താപനിലയത്തിന” പുറത്തേയ് 
ക്കൊഴുകുന്ന വെള്ളം തണുപ്പ്ിക്കുവാന് മാ്രതം 468 
കോടി രൂപയുടെ സംവിധാനം വേണ്ടിവരുമെന്ന് 
പറയുന്നുണ്ടല്ലൊ. ഇത” ശരിയാണോ? 

ശരിയാവാനിടയില്പ. കാരണം, തൃത്തുക്കുടിയില് എല്ലാവിധ 

മലിനീകരണനിവാരണ സംവിധാനക്മളോടും കൂടി സ്ഥാപിച്ച 630 

മെഗാവാട്ട്” താപനിലയത്തിന് , തുറമൃഖനിര്മ്മാണച്ചെലവടക്കം , 

ആകെ വന്ന ചെലവ 450 കോടി രുപമാ്രമാണ്. നിര്മ്മാണം 

പൂര്ത്തിയായത് 1981ല് 

44 കേരളത്തില് ഒരു താപനിലയം സ് ഥാപിക്കുന്നത് 
രധുവങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകി (പളയമുണ്ടാകുവാന് 
കാരണമാകുമോ? 

കല്ക്കരി , എണ്ണ മുതലായവ കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കാര്ബണ്ഡ 

യോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തില് തങ്ങി നിന്ന് ഭൂമിയുടെ താപവി 

കിരണശേഷിയെ കുറയ് ക്കുമെന്നും അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷ ഈഷ്മാവ് 

ഏകദേശം അഞ്ചു ഡിഗ്രിയോളം ഉയരാനിടയായാല് രധുവ(പദേശങ്ങളി 

ലെ മഞ്ഞറുമലകഠം ഉരുകി ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും ചില ശാ 

സ്(തജ്ഞ ൯മാര് അഭി (്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ 

ഇത് വിവാദാസ്പദമത്രെ. അവിതര്ക്കിതമായൊരു ശാസ് (തീയ നി 

ഗമ നമല്പ. 

മാ(്തവുമല്പ, അനിശ്ചിതമായി , ജൈവഇന ധനങ്ങളെത്തന്നെ 

ആശ്രയിച്ച്” കഴിഞ്ഞുകൂൃടുന്നതിലെ അപകടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും 

ഖനി ജങ്ങളല്പാത്ത മററ” ഈര്ജസ്രോതസ'സുകളെ (ഉദാ:സൌരോര്ജം) വി 

കസിപ്പിച്ചെടൃക്കേണ്ടതിന്െറ ആവശ്ൃകതയ്ക്കടിവരയിടാനും ആണ് 

ഈ വാദം മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് . ദൂരവ്യാപകമായ ഈര്ജനയരുൂപീക 

രണത്തിന” ഇത് സംഗതവദുമാണ”. എന്നു കരൃതി ഒരിടത്തും ആരും 

അടുപ്പില് തീ കൂട്ടാതിരിക്കുകയോ കല്ക്കരി കത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ 

ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യാതിരി ക്കാന് ഒട്ടും സാധിക്കുകയുമില്ല. 

ലോകത്തെമ്പാടും രപവര്ത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന്” കല്ക്കരി 

താപനിലയങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങളും എണ്ണമറ്റ അടുക്കള 

പുകക്കുഴലുകളും പുറത്തുവിടുന്ന കാര്ബണ്ഡൈയോക' സൈഡ് പട 

ലത്തിന” കേരളത്തില് സഥഥാപിച്ചേക്കാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മുന്നോതാ 

പനിലയങ്ങളയടെ സംഭാവന അഗണ്യമായിരിക്കും. 

കേരളത്തിലെ ഒരു താപനിലയത്തില് ഒരു ദിവസം അയ്യായിരം 

ടണ് കല്ക്കരി കത്തിക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ 

കിലോ വിറക് കൂടുതല് കത്തിക്കുന്നതും കാര്ബണ്ഡയോക് സൈ 

ഡിനെറ കാരൃത്തില് തൂല്യമത്രെ. 
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45 “തല്ക്കാല ഇന്ഡ്യന് സാഹചര്യത്തില് മലിനി 

കരണം ഒഴിവാക്കി താപനിലയങ്ങള് (പവര്ത്തിപ്പ 

ക്കുക അസാദ'ധ്യമാണ്"” എന്ന് ഡോക്ടര് രാജാ 

രാമണ്ണ (പസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ? 

അദ”ദേഹം അപ്രകാരം (പസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് , അത” സ്വന്തം 

അനുഭവത്തിന്െറ വെളിച്ചത്തില് ഇന്ത്യന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരില് 

വിശ്വാസമില്പാത്തതുകൊണ്ടോ, തൂത്തുക്കുടി വിജയവാഡാ മമുതാലയ 

ആധുനിക താപനിലയങ്ങളുടെ (പവര്ത്തനത്തെപ്പററി അറിയാത്തതു 

കൊണ്ടോ , അതുമല്ലെങ്കില് അണുശക് തിയുടെ അനിവാര്യത സ്ഥാപി 

ക്കാനുള്ള അതിവ്യശ്രതകൊണ്ടോ ആയിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളു. 

46 കല്ക്കരിച്ചാരത്തില് അടങ്ങിയേക്കാനിടയുള്ള 
മെര്ക്കുറി, ആര്സനിക്, കാഡ്മിയം, വനേഡിയം 
തുടങ്ങിയ അപൂര്വ മൂലകങ്ങള് ശ്വാസനാളത്തി 
ലൂടെയും പച്ചക്കറികളിലൂടെയും മനുഷ്യ 
ശരീരത്തില് കടന്ന് ജൈവസാ്ദികരണംവഴി 

അപകടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുവാനുളള സാദ്ധ്യത 
എ തത്തോളമുണ്ട്? 

വന്കിട കല്ക്കരിനിലഷങ്ങഠം ധാരാളമായി (പവര്ത്തിക്കുന്ന മേ 

ഖലകളില് മേല്പറഞ്ഞ അപൂര്വ മൂലകങ്ങളുടെയും മററ് രാസമാലി 

നയങ്ങളുടെയും അളവ് (കമാധികം വര്ദ്ധിക്കാനമുളള സാദ്ധ്ൃതയാൃ 
ണ്ട്. പുകക്കുഴലുകളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന വാതകങ്ങളിലുൃം ചാര 
ത്തിലുമുളള ഇവയുടെ .സാ്ന്ദതയും അളവുമാണ് (പശ്നം. ചാരം 
എങ്ങി നെ നിര്മ്മാര്ജനം ചെയുന്നു എന്നതും (പധാനം തന്നെ. പുകു 
ക്കുഴലുകളി ലൂടെയുളള വാതക വിസര്ജ്യങ്ങഠം മലിനീകരണ നിബ 
ന്ധനകരംക്ക്' വിധേയമാക്കിയൂം ചാരനിര്മ്മാര്ജനത്തിന” കാശല 
പൂര്വമായ മാര്ഗങ്ങഠം ഉപം യാഗിച്ചും (തൂത്തുക്കുടി യിലേതുൃപോലെ) 
ഈ അപകടങ്ങളെ ഏതാണ്ട് പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാന് സാധിക്കും. 

47 ഇലക് ട്രോസ് ററാററിക് (രപിസിപിറേറററര് കാര്യ 
ക് ഷമമായി (പവര്ത്തിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശ 
പ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലിന്നുള്ള പല താപ 
നിലയങ്ങളും (ഉദാ: ഭടിന്ഡ, ഇന്ദ്രപസ്ഥ)കറുത്ത 
പുക വമിക്കുന്നതായി കാണപ്പപെടുന്നുണ്ടല്ലോ. 
ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്? 
ഇലക' ദ്രാസ് ററാററിക” (പിസിപ്പപിറേറററര് താരതമ്യേന പൂതു 

ന ല് ജി ! ള് [, ന | 
ചം 

മായ ഒരു, സാകമേതിക വിദ്യയാണ്. അവ (പ്രമാണ വല്ക്കരിച്ചെടുത്തി 
റ 



എ, 

രികറൈന്നത” ഇപ്പോഠം സാധാഠണയായി. സ് ഥാപിക്കാറുള്ള 210 മെഗാ 

വാട്ട് യൂണിററൃകയംക്കു വേണ്ടിയുമാണ് . പണ്ടു മുതലേ (പവര്ത്തി 

ച്ചുവരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്പാ൯റുകളില് ഇവ സ്ഥാപിക്കുവാന് 

(പായോഗികകായ വൈഷമ്യങ്ങളുണ്ട് . സ്ഥാപിച്ചാല് തന്നെയും 

ചെലവ് കൂടും, കാര്യക്ഷമമായി (പവര്ത്തിക്കുകയുമില്പ.മാ(തവൃമല്ല, 

മേല്പ്പറഞ്ഞവയുുടംപ്പെടെയുള്ള പല പഴയ നിലയങ്ങളും എതാണ്ട് 

ആയുസൊടുത്ങാറായവയുമാണ് . അവയില് ഈ ചെലവേറിയ പൂതിയ 

സങ്കേതങ്ങഠം കൂട്ടിച്ചേരുന്നതിനെക്കാഠം ഭേദം അവയെ മ്രമേണ രംഗ 

ത്തൂനിന്നും മാററുകയായിരിക്കും. മ്രദാസ് നഗരത്തിലേക്ക് റയില്വേ 

യാരതക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്ന കരിപരത്തിയിരുന്ന ബേസിന് 

(ബിഡ് ജ് നിലയം ഇപ്പോഠം പൊട്ടിച്ചു പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ക 

യാണല്ലോ. 

൧8 400 മെഗാവാട്ടിന്െറ ഒരു കല്ക്കരി താപനിലയ 

ത്തിന് എത സ്ഥലം വേണ്ടിവരും? 

൭00 ഹെക്ടര് ധാരാളം മതി. തൃത്തുറെടിയിലെ 630 മെഗാവാട്ട് 

കല്ക്കരി താപനിലയത്തിന് വേണ്ടി വന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. 

സ്റേറഷന് പണിയാന്--160 ഹെക്ടര്, കല്ക്കരി സംഭരിക്കാ൯-- 

21 ഹെക്ടര് (10 ഹെ. ആയാലും മതി, ചാരം തട്ടാന് --250 ഹെക്ടര് 

(കടലില് നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തത്) ചാരം നിറക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം പി 

ന്നീട് 420 മെഗാവാട്ട് ശക്തികൃടിയുണ്ടാക്കുവാനുള്ള യന്ന്രസാമഗ്രഗി 

കഠം സ്ഥാപി ക്കാനുപയോഗിക്കുമത്രെ). 

49 ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് കല്ക്കരി താപനിലയം 

വഴി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് ജല 

വൈദ്യുതിയേക്കാള് കൂടുതല് ചെലവ് വരില്ലേ? 

വരും. എന്നാല് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വൈ 

ദ്യൂതിയേക്കാഠം ചെലവ" കുറഞ്ഞിരിക്കും. ബീഹാറില് നിന്നുതന്നെ 

കല്ക്കരി എത്തിക്കുന്ന തൃത്തുക്കൂടിയില് ജ്യൂണിററിന് 56 പൈസ നി 

രക്കിലാണ്* വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പി ക്കുന്നത്. 

വൈദ്യുതിക്ക് വില സ്വല്പം കൂടിയാല് പോലും അതൃുപയോ 

ഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളില് ഇതിന്െറ .പതിഫലനം നേര്അനൂപാ 

തത്തിലായിരിക്കില്പ. വൈദ്യമൃതിമൂലമുണ്ടാക്കുന്ന മൂല്യവര്ദ്ധനവാ 

ണ് സമ്പദ' വ്യവസ്ഥക്ക്” ഈ വില സ്വീകാര്യമാകുമോ എന്ന് ആത്യ 

ന്തികമായി നിശ് ചയ ക്കുന്നത് 
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50 കല്ക്കരി കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം 

ഖനീമുഖത്തുതന്നെ താപനിലയങ്ങള് സ്ഥാപിച്ച് 

വൈദ്യുതി ലൈനുകളിലൂടെ എത്തിക്കരുതോ? 

ഇതിന രണ്ടു തരത്തിലുള്ള (പശ് നങ്ങളുണ്ട് . ഒന്നു ഖനനംകൊ 

ണ്ടൂതന്നെ മലിനീകരണം അനുഭവിക്കുന്ന ഖനി (പ്രദേശങ്ങളില് വന്തോ 

തില് കല്ക്കരി കത്തിക്കുന്ന സൂപ്പർ തെരമല് സ്റേറഷനുകഠം കൂടി 

സഥാപിച്ചാല് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത മലിനീകരണമായിരിക്കും ഫലം . 

അത് അന്നാട്ടുകാര്ക്ക്” സ്വീകാര്യമാവാനിടയില്ല. 

രണ്ടാമതായി കരുടിയ ശക്തി പ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോഠം, അതും 

ആയിരക്കണക്കിന്” കി. മീ അകലങ്ങളിലേക്കാകുവോഠം, സാങ്കേതിക 

മായ പല പ്രശ”നങ്ങളുമറുണ്ട്. വളരെ ഉയര്ന്ന വോരംട്ടതകളിലപ്പാതെ 

ഇത പ്രേഷണം ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. എങ്കില് തന്നെ ചെലവേറിയതും 

തല്ക്കാലം പരിഹരിക്കാനാവാത്തതറുമായ (പശ് നങ്ങഠം ഉണ്ടാകാനിട 

യുണ്ട്. 

ഇതൊരു (പായോഗിക പരിഹരരമല്ലെന്ന്” സാരം. 

51 കല്ക്കരിനിലയം കേരളത്തിന്െറ വടക്കുഭാഗത്ത് 

സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് (പത്യേകിച്ച” 
എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടോ? 

കേരളത്തിന്െറ വടക്കു ഭാഗത്ത” മൊത്തം ജലവൈദ്യുതഉല്പാദനശേ 

ഷിയുടെ അഞ്ചുശതമാനമേയുള്ളു. ഇനി പണിയാന് സാദ്ധ്യതയുള്ള 

ക്രേന്ദങ്ങളും വളരെ കുറവാണ് . ഈ സാഹചര്യത്തില് വോദംട്ടതക്കായി 

കുടിയ ലൈന് നഷ്ടം, അടിക്കടി വൈദ്യുതി മുടക്കം, വ്യാവസാ 

യിക സാധ്ൃതകളില്പായ”മ തൂടങ്ങി പല (പ്രശ നങ്ങളും കേരളത്തിന്െറ 

വടക്കന് മേഖല അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ട് . ഒരു വന്കിട വൈദ്യുത 

നിലയം ഉത്തരകേരളത്തില് സ് ഥാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഗണ്യ 

മായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും . 

52 കല്ക്കരി, കേരളത്തിന്െറ ഈര്ജ്രപ ൧നങ്ങള്ക്ക് 
സ്ഥായിയായ പരിഹാരമാണോ? 

ഒരിക്കലുമല്ല. അടുത്ത നൂററാണ്ടില് വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തി 
[8] _ കെ ന് തുറന്നുകിട്ടാനിടയുമള്ള ആധുനിക ടെക നോളജികളുടെ പ്രയോഗ 

പല്ക്കരണം സാദ് ധ്ൃമാകുംവരെ അടിയന്തിര പ്രശ് നങ്ങഠം തരണംചെ 

യ്യാനുളള ഭാവിയിലേക്കുളഒ- ഒരു, പാലം മാത്രമാണ് കല്ക്കരി താപ 

നിലയം . 




